
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 15.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Talián 
Bálint, Péntek Vince, Gyöngyösi Norbert, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós. 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a 6./ napirendi pontban tárgyalja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását, a 7./ napirendi pontban pedig az egyéb ügyeket. 
 
A módosított napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
 2./ A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
 
 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 
 
 4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 Előadó: Péntek László polgármester 
 
 5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
7./ Egyéb ügyek. 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 
tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdések és hozzászólások: 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester a rezsicsökkentéshez kapcsolódó 12.000 Ft összegű 
támogatásra kérdez rá. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a téli rezsicsökkentés ezen része kb. 350 fő segesdi lakóst 
érint. Elmondja, hogy a támogatás összege megérkezett az önkormányzat számlájára, és 
jelenleg az az eljárási rend, hogy az önkormányzatnak szerződést kell kötnie egy vállalkozóval, 
aki lebonyolítja a tűzifa kiosztását. 
 
Péntek László polgármester 
 
Megjegyzi, hogy már több helyen jelezte az önkormányzat azon igényét, hogy pénzben 
fizethessék ki az embereknek a 12.000 Ft összegű támogatást. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Véleménye szerint még karácsony előtt ki kellene osztani annak a 350 főnek pénzben a 12.000 
Ft összegű támogatást, mivel ez egy gesztus lenne az önkormányzattól. Elmondja, hogy 
amennyiben január hónapban mégis kiadnak egy rendelkezést arról, hogy ki lehet fizetni, akkor 
az önkormányzat el tudja számolni a decemberben kiadott pénzt. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző 
 
Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat saját költségvetésének terhére kifizethetné a 
támogatást, de ehhez a szociális rendeletet kellene módosítani. Véleménye szerint a 
karácsonyig hátra levő három nap nem elegendő ennek kivitelezésére. Elmondja, hogy 
amennyiben januárban lesz rendelkezés a pénzbeli kifizetésre, akkor sem biztos, hogy ez 
visszamenőleges hatályú lesz. 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Megjegyzi, hogy a fabrikettes megoldást is lehetne alkalmazni, mivel azt könnyen el tudják 
szállítani az emberek, akár kézben is. 
 
Péntek László polgármester az alpolgármester úr javaslatát szavazásra bocsátja, tehát, hogy 
még karácsony előtt az önkormányzat, a saját költségvetésének terhére fizesse ki a 12.000 Ft 
összegű támogatást. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, 
tartózkodás nélkül elutasította. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

b) Két ülés közti tevékenység: 
 
A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy november 
27.-én volt az utolsó testületi ülés. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a november 28.-án a 
polgármester részt vett a gázvezeték bővítés nyomáspróbáján a Kölcsey utcában, a gázvezeték 
műszaki átadása december 4.-én volt. Elmondja, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban annyi 
megjegyzése volt, hogy az utat az eredeti állapotába állítsák helyre. Kiemeli, hogy december 
5.-december 8. között valósult meg a településen a mikuláscsomagok kiosztása. Emlékezteti a 
megjelenteket, hogy december 9.-én a művelődési házban „Angyali üdvözlet” címmel 
megtartásra került a gyertyagyújtási ünnepség, melyen elég sokan vettek részt a községből, 
nagyon jól sikerül. Elmondja, hogy december 14.-én részt vett Dr. Herr Gyula sportról szóló 
előadásán, december 15.-én pedig az ebédlőben szervezett Nemzetiségek napján. Kiemeli, hogy 
december 16.-án a művelődési házban mézeskalácssütés és karácsonyi koncert került 
megszervezésre. Tájékoztatást ad arról, hogy december 18.-án ebéd után, az RSZSZK Segesdi 
Intézményegységében karácsonyi műsoron vett részt, ahol az óvodások adtak színvonalas 
műsort.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a korábbi években az volt a szokás, hogy azoknak az 
időseknek, akik ágybafekvő betegek, tehát nem tudnak részt venni az idősek napi ünnepségen, 
utólag a képviselők átadják az ajándékba kapott naptárat. Kiemeli, hogy ez az idei évben nem 
történt meg. Megkérdezi, hogy miért? 
 
Péntek László polgármester 
 
Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy aki szólt, annak adtak naptárat, de 
valóban nem „térképezte” fel, hogy ki az ágybafekvő személy. 
 
Liber János képviselő 
 
Megjegyzi, hogy valóban körültekintőbbnek kell lennie a képviselő-testületnek. 
 
Mivel több hozzászólás nem volta, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 
 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
2./ A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy a kötelezően tartandó testületi üléseket tartalmazza a 
munkaterv. A soron kívüli ülések időpontját pedig az éppen aktuális témák határozzák meg.  A 
polgármester javasolja a 2019. évi munkaterv elfogadását. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban néhány ülés közvetítve volt a kábel TV-n, de ez 
„elsikkadt” az utóbbi időben. Véleménye szerint a jövő évben több közvetítéses ülés lehetne. 
 
Péntek László polgármester 
 
Az alpolgármester hozzászólásával egyetért, és megjegyzi, hogy nincs akadálya az élő 
közvetítésnek. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A 2019. évi 
munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a 2019. évi munkatervről. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat soha nem lehet elégedett a lakóhely 
környezeti állapotával. Mindig tenni kell azért, hogy az állapot javuljon. Kiemeli, hogy a 
szemetelés tekintetében nem nagyon változott a helyzet, a mai napig vannak a településnek 
olyan részei, ahova rendszeresen lerakják az emberek a szemetet. 
 
Hozzászólások: 
 
Liber János képviselő 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a lakosság nagy része nem tudja, hogy mikor szabad égetni. 
Véleménye szerint fel kellene valahogy hívni a lakosság figyelmét az égetés szabályaira. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző 
 
A képviselő úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy tavasszal és ősszel minden 
háztartáshoz ki fognak küldeni egy tájékoztatót az égetéssel összefüggésben. 
 
Péntek László polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a temetői konténerek használata „gyalázatos”. Kiemeli, hogy minden, nem 
oda való szemetet pl. ágyat a konténerekhez raknak le bizonyos személyek. Elmondja, hogy az 
ilyen jellegű szemét elszállításának költsége az önkormányzatot terheli. 
 
Liber János képviselő 
 
Elmondja, hogy jó lenne, ha a temetőknek lenne egy gazdája, aki zárva tartja a kaput, így a 
konténereket be lehetne tenni a kapun belülre. 
 
Péntek László polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a szemetes autónak 4,6 méter magas helyre van szüksége ahhoz, hogy a 
konténereket el tudja szállítani, ez pedig egyik temető esetében sem biztosított. 
 
Liber János képviselő 
 
Szeretné megköszönni a testületnek, hogy 2018-ban a zártkerti utakra legalább 20 kocsi kő 
került szétterítésre. Véleménye szerint a testület 2019-ben is határoljon el 1 millió forintot a 
zártkerti- és egyéb utak karbantartására. 
 
Péntek László polgármester 
 
Egyet ért a képviselő javaslatával, és elmondja, hogy 1 millió forinton kb. 10 kocsi zúzott kő 
hozatható. Javasolja, hogy a testület értsen egyet az 1 millió forint 2019. évi költségvetésbe 
történő beépítésével. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata zúzott kő költségének biztosításáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zártkerti- és egyéb utak zúzott 
kővel történő karbantartása érdekében 1.000.000 Ft összegű kiadást biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámoló elfogadását.  
 
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti 
állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a helyi adókról 
szóló rendelet felülvizsgálata. Kiemeli, hogy a lényeg az egyensúly biztosítása, és elmondja, 
hogy a községben érvényes adómértékek a törvényi maximum alatt helyezkednek el. Javasolja 
a testület megállapítását arra vonatkozóan, hogy a rendelet megfelel a törvényben foglalt 
követelményeknek. 
 
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 
 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Segesd Község 
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Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) 
önkormányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában 
meghatározott követelményeknek. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az önkormányzati rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  

18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális rendeletben a 2018. évre utaló 
dátumokat kellett módosítani 2019-re. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az önkormányzati rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 
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A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
7./ Egyéb ügyek. 
 

a) Konyhai eszközök megrendelése: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a korábbi testületi ülésen már 
volt szó a konyha felújításának, illetve a konyhába eszközök beszerzésének szükségességéről. 
Elmondja, hogy három árajánlatot kért a szükséges eszközökre vonatkozóan. Kiemeli, hogy az 
első ajánlatot a Full Sales Kft. adta, mely cég bruttó 8.199.755 Ft összegért tudja beszerezni és 
leszállítani a szükséges eszközöket.  
Elmondja, hogy a második ajánlatot Donkó Attila egyéni vállalkozó adta bruttó 8.335.036 Ft 
összegben, a harmadik ajánlatot pedig az Omnifeszt Kft. bruttó 8.248.536 Ft összegben. 
Javasolja, hogy az önkormányzat a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Full Sales Kft.-től 
rendelje meg a konyhai eszközöket. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2018. (XII. 19.) 
önkormányzati határozata konyhai eszközök megrendeléséről. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Full Sales Kft.-től rendeli meg a szükséges 
konyhai eszközöket.  
 
2./ A képviselő-testület a konyhai eszközök beszerzésének fedezetét (előlegbekérő 
alapján), azaz 4.099.878 Ft összeget a 2018. évi költségvetés tartalékának terhére, 
továbbá a 4.099.877 Ft összeget a 2019. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri Péntek László polgármestert a konyhai eszközök 
beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére és felhatalmazza a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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b) A hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez hozzájárulás biztosítása: 

 
Péntek László polgármester megkéri dr. Varga Katalin jegyző asszonyt az illetményemeléssel 
kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a II. besorolási 
osztályba tartozók esetében személyi illetmények kerültek kialakításra. Kiemeli, hogy az I. 
besorolási osztályba tartozó köztisztviselőknél maradna a 2017-ben is érvényes 
illetményeltérítés. Hangsúlyozza, hogy az illetményemelés összesen bruttó 5.139.438 Ft, 
kiadást jelent, mely a három község között lakosságszám arányosan úgy oszlik meg, hogy 
Segesdet 3.168.947 Ft, Ötvöskónyit 1.178.565 Ft és Beleget 791.926 Ft terheli.  
 
Péntek László polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a közös hivatal köztisztviselői 
illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 3.168.947 Ft összegű hozzájárulást. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évre vonatkozóan az 
illetményemeléséhez szükséges 3.168.947 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  
 
2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás összegét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe, pénzügyi hozzájárulásként beépíti és az 1./ 
pontban meghatározott összeg 50 %-át 2019. március 15. napjáig, a fennmaradó 50 %-
ot pedig 2019. június 15. napjáig átutalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

c) Tájékoztatás a 415 hrsz.-ú ingatlan eladásáról: 
 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Pékó Gábor segesdi lakós vételi szándékát 
jelezte az önkormányzat tulajdonában lévő 415 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. Elmondja, hogy 
az önkormányzat vagyonrendelete alapján elkészíttette az értékbecslést, továbbá megyei 
hírlapban is meghirdetésre került az ingatlan. Kiemeli, hogy senki sem jelentkezett az ingatlan 
megvásárlására, az eredeti vásárlási szándékkal jelentkező vevő sem. 
 
 

d) Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden 
évben nyújt támogatást a nyugdíjas egyesületnek, az évzáró ünnepségük megtartásához.  
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Tájékoztatást ad arról, hogy a saját keretéből 150.000 Ft összegű támogatást nyújt, mely 
összeget az évzáró ünnepségen ad át az egyesület elnökének. 
 
 

e) Óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat módosítása: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az október 12.-i ülésen döntés 
született az óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírásáról. Elmondja, hogy az elfogadott 
pályázati kiírás szerint a pályáztatásra vonatkozó határidők úgy lettek meghatározva, hogy a 
pályázat elbírálása és a kinevezés 2019. augusztus hónapban lenne. Javasolja a határidők 
aszerinti módosítását, hogy 2019. február hónapban már megjelenhessen a pályázat, és május 
hónapban az elbírálás és kinevezés is megvalósulhasson. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról.   

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  

Segesdi Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda) 

7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda) 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
 
Kezdő napja: 2019. június 1. 
Megszűnésének időpontja: 2024. május 31. 

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény 
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.  
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók. 
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 Pályázati feltételek: 
 

1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő, 
vezető óvodapedagógus) végzettség,  

2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  
3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői 
program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag 
kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a 
kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy 
zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30. 
A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31. 
 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002 
telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör 
megnevezését: „óvodavezető”. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) és Segesd község honlapján. 
 
Határidő: KSZF megjelenés: 2019. március 20. 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
 

f) Egyéb témák: 
 
Baranyai Zoltán közművelődési szakember jelzi, hogy szeretne szót kérni. A polgármester a 
ügyrendi kérdésben kéri a képviselő-testület állásfoglalását a szó megadására vonatkozólag. 
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A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 
lakósoknak. 
 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 
 
A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Baranyai Zoltán segesdi lakósnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
Baranyai Zoltán közművelődési szakember  
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a felsőhegyi gazdák petíció megírására kérték fel, mely 
szerint azt akarják elérni, hogy a felsőhegybe vezető úton a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek 
ne hajthassanak be. Elmondja, hogy egy erre utaló tábla kirakását szeretnék kérni az 
önkormányzattól.  
 
Péntek László polgármester 
 
A hozzászólással kapcsolatban megjegyzi, hogy a gazdáknak tudomásul kell venni azt, hogy 
vannak olyan vállalkozók, akik használják a hegyi utakat. 
 
Liber János képviselő  
 
Véleménye szerint a nagyvállalkozókat tájékoztatni kellene arról, hogy amennyiben az utakat 
tönkreteszik, akkor helyreállítási kötelezettségük van.   
 
 
 
 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


